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 Gospodarka 
 

 Pracodawcy za niższą podwyżką płacy minimalnej. Chcą, by 

ta w 2018r. wyniosła 2050, a nie jak zakłada rząd 2100 zł. W 

2017r. minimalna płaca wzrosła do 2000 zł. 

 GUS: Wynik finansowy netto przedsiębiorstw 

niefinansowych wyższy o 17,5% r/r. W I kw. wyniósł on 29,9 

mld zł. Natomiast, zysk netto ukształtował się na poziomie 38,8 

md zł (o 14,1 proc. więcej r/r). 

 ARIMR: Do wypłacenia pozostało 7% dopłat. Do końca 

przyszłego miesiąca na konta rolników ma trafić pozostała 

kwota, czyli około miliarda złotych. Agencja w przeciągu 

ostatniego roku wspomogła rolników na blisko 13, 8 mld zł. 

 KRD: 664 mln zł zadłużenia firm transportowych w Polsce. 

W ciągu niecałego roku wzrosło ono o ponad 150 mln zł. 

Przybyło 4 tys. dłużników, których obecnie jest łącznie 21 tys. 

 MIR: spodziewany wzrost produkcji przemysłowej wynosi 

8% r/r. W maju powinno się pozytywnie odczuć wpływ jednego 

dnia roboczego więcej. W kwietniu, zanotowane wielkości byłe 

nieznacznie niższe od oczekiwań. 

 MP: Informacje o przelewach mogą umożliwić budżetowi 

zyskanie 4,5 mld zł rocznie. Wg projektu nowelizacji Ordynacji 

podatkowej firmy będą musiały przekazywać fiskusowi dobowe 

wyciągi ze swoich rachunków bankowych. Ma to być kolejny 

element w walce z oszustwami w VAT. 

 OPZZ: Wzrost wynagrodzeń może wzmocnić wzrost 

gospodarczy. Prezydium OPZZ uznaje za konieczny szybszy 

wzrost wynagrodzeń pracowników budżetówki. Porozumienie 

chce, aby z owoców wzrostu gospodarczego korzystali wszyscy 

Polacy. 

 Instytucje finansowe 
 

 Bank PKO BP podpisał umowę pożyczki z klientem banku 

na kwotę 3,2 mld zł, co było zgodne z wcześniej wydaną 

promesą. Spłata przez klienta tej pożyczki nastąpi nie później 

niż 3 lata od dnia jej udzielenia. Zabezpieczeniem umowy są 

m.in. zastawy finansowe i rejestrowe na przedmiocie inwestycji, 

a wśród dokumentów zabezpieczeń jest też oświadczenie klienta 

o poddaniu się egzekucji. 

 NBP wyemitował monetę kolekcjonerską o nominale 20 zł 

poświęconą bitwie pod Zadwórzem z 1920 r. To pierwsza 

moneta z serii „Polskie Termopile”. Awers monety przedstawia 

postać Ateny, z włócznią, napis Polskie Termopile oraz stałe 

elementy. Na rewersie znajduje się postać bohatera bitwy, 

Konstantego Zarugiewicza, z wizerunkiem orderu Virtuti 

Militari. 

 

 

 PKO BP ma 60 tys. klientów więcej niż na koniec 2016r. W 

I kwartale 2016r. bank pozyskał 22 tys. nowych klientów. PKO 

BP miał w I kwartale 525 mln zł skonsolidowanego zysku 

netto, wobec 639 mln zł zysku rok wcześniej. 

 Frankowicz wygrał z Bankiem Millennium. Sąd Okręgowy 

w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu 

indeksowanego do franka szwajcarskiego. Klient ma otrzymać 

od banku 42 tys. zł oraz 21 tys. franków wraz z odsetkami. 

Wyrok jest nieprawomocny. 

 Mapy ekonomiczne   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Rynki finansowe  
 

 Polska firma kupiła spółkę Langendorf. Za pakiet 80% 

akcji zapłacono 5,3 mln euro. Do końca 2022 roku ma zostać 

przejęte pozostałe 20%. Jest to część realizacji strategii 

wzrostu na kolejne 4 lata. Dzięki tej inwestycji, Wileton może 

skokowo wejść na rynek niemiecki a także umocni trzecią 

pozycję przedsiębiorstwa w Europie. 

 WIG20 +1,16 mWIG40 +0,97  
 ZWYCIĘZCA TYGODNIA  
 PKNORLEN +3,05 UNIWHEELS +3,17  
 PRZEGRANY TYGODNIA  
 ALIOR -2,02 POLIMEXMS -5,12  
 

 Dino na GPW zwiększa zyski. Przychody ze sprzedaży 

artykułów spożywczych wzrosły o 29%, do 910,3 mln złotych. 

Jest to konsekwencja otwarcia nowych sklepów marki Dino, a 

także zwiększenia ich sprzedaży w istniejących już marketach 

sieci. 

 China Construction Bank otworzył swój oddział w 

Warszawie. Jest to już trzeci chiński bank z oddziałami w 

Polsce. Bank specjalizuje się w obsłudze klientów biznesowych 

- kredytach korporacyjnych, finansowaniu handlu oraz 

rozliczeniach walutowych, m.in. dotyczących juana. 

 

 Henkel chce rozbudować śląską fabrykę. Koszt inwestycji 

szacuje się na 85 mln złotych. Pieniądze mają zostać 

przeznaczone na budowę nowoczesnej hali produkcyjnej. 

Dzięki rozbudowie ma poszerzyć swój asortyment o środki 

piorące w płynie. Otwarcie nowego obiektu jest planowane 

na pierwszą połowę 2018 r. 

 Ropa naftowa rośnie do 53,31 USD za baryłkę. Jest to 

spowodowane spekulacją inwestorów, dot. przedłużenia cięć w 

produkcji przez Opec. Miedź rośnie do 5 686,25 USD za tonę z 

powodu strajku w drugiej największej kopalni miedzi na świecie 

w Indonezji. Złoto stabilnie przy poziomie 1 258 USD za uncję, 

pozostając wrażliwe na dane z minutek FEDu. 

 Umocnienie złotego i euro oraz umiarkowane osłabienie 

dolara. Korzystne dla złotego okazały się dane z Ministerstwa 

Finansów. Po protokole z posiedzenia FOMC dolar pozostaje 

nieatrakcyjny dla inwestorów przez ryzyko polityczne. 

Natomiast, na niewielki wzrost kursu euro miały wpływ dobre 

informacje płynące z Europy oraz słowa szefa EBC Mario 

Draghiego o poprawiającej się sytuacji na Starym Kontynencie 

oraz coraz lepszym otoczeniu makroekonomicznym. 

 

   

 Spółka tygodnia  

 

   LENTEX S.A.  zajmuje się produkcją wykładzin z PVC do 

mieszkań i obiektów oraz wytwórstwem włóknin. Cechują się 

one trwałością oraz wysoką elastycznością co sprzyja ich 

wykorzystaniu w różnych branżach. Przedsiębiorstwo działa 

na rynku od ponad 100 lat, a jego klientami są m.in. Castorama, 

Leroy    Merlin    czy   też   OBI.   Swoje   produkty   promuje   na 

światowych wystawach takich jak Międzynarodowe Targi tkanin 

technicznych i włóknin Techtextil '17 (Frankfurt nad Menem), 

Index'17 (Genewa), BUDMA 2017 (Poznań). Spółka weszła na 

Giełdę Papierów Wartościowych w maju 1997, a jej obecna 

wartość wynosi 522 mln zł. 

   
 Sprzedaż samochodów osobowych w Polsce w 2016 roku  

 

 

Rosnące zatrudnienie, wynagrodzenia, wydatki i niskie 

zadłużenie gospodarstw domowych będzie pobudzać zakup 

nowych samochodów w 2017 roku. Jest to kontynuacja 

trendu. Niskie stopy procentowe sprzyjają umową leasingu. 

Sprzedaży samochodów osobowych w 2016 roku była 

większa niż w poprzednim roku o 11%. Największy udział w 

tynki ma Skoda (13%), następnie Volkswagen oraz Toyota 

(po 10%). W kategorii pozostałe znajdują się takie marki jak 

Opel, Ford, Renault, Kia, Hyundai, Dacia, Nissan itd. 

 

 

   
 Dane statystyczne  

 

Makroekonomia Data 

PKB r/r 4% 2017 kw. 1 

CPI 2% 2017.03 

Stopa bezrobocia 8,2% 2017.03 

Wynagrodzenie m. 4 578 zł 2017.03 

Produkcja przemysłowa 11,1% 2017.03 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2016.02 
 

 

 

 

 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,18 -1,18 

USD/PLN 3,72 -2,11 

CHF/PLN 3,83 -1,29 

EUR/USD 1,12 -3,45 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,73 0,00 

EURIBOR 3M -0,33 0,00 

LIBOR CHF 3M -0,73 0,00 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  60 812 1,52 

WIG 20  2 324 1,26 

DAX 16 642 0,41 

FTSE  7 500 0,70 

DJI 21 012 1,69 

SP500 2 402 1,63 

 


